
Ejerlejlighedsforeningen Strandlund 

 

  Til Ejerlejlighedsforeningens medlemmer 

 

Referat af foreningens ordinære generalforsamling, afholdt den 4. maj 2017. 

 

Dagsorden omfatter, i henhold til foreningens vedtægter § 10 stk. h) og i), de anførte 9 punkter: 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke. Beretning medsendt. 

3. Forelæggelse af årsregnskabet 2016 til godkendelse. Årsregnskabet medsendt. 

4. Godkendelse af driftsbudgettet 2017 -2019 herunder fastsættelse af hver enkelt ejers 

kontingent. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 12.  

Bestyrelsen foreslår genvalg af: John Torp Andersen (81) der modtager genvalg 

Arnfred Jørgensen (25) der modtager genvalg 

Øvrig bestyrelse Per Transø, Jesper Thomsen og Ulrik Helwig -Larsen er på valg næste år 

6. Valg af suppleant/ suppleanter.  

Bestyrelsen foreslår Søren Stenz (27) der modtager genvalg 

Samt valg af Leif Lysgaard – Madsen (73) 

7. Valg af revisor, jfr. § 15 

8. Indkomne forslag. 

9. Eventuelt. 

Inviterede gæster 

Fra Kollektivboligernes bestyrelse deltog Kirsten Hansen-Nord 

Fra Administrationen deltog Eric Tingleff og Kenneth Madsen 

 

Generalforsamlingen startede kl. 16.30. Der var fremmødt 40 stemmeberettigede repræsentanter 
og der var udstedt 5 fuldmagter til forskellige deltagende beboere. Vedtægternes bestemmelser 
om afstemning med fuldmagt blev gennemgået på mødet, og det blev konstateret, at reglerne 
blev fulgt, og fuldmagterne godkendt. Så i alt deltog 45 stemmeberettigede i generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsesformand Per Transø bød velkommen og foreslog på vegne af bestyrelsen Lars 
Petersen som dirigent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.  

Lars Petersen takkede for valget, erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og 
konstaterede at såvel dagsorden som årsregnskab, forslag til budget og årsberetningen var 
tilsendt medlemmerne rettidigt.  Herefter gik man over til dagsorden: 



 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke. 

Per Transø gennemgik den trykte beretning som var blevet omdelt til alle boliger, og supplerede 
den med nogle få yderligere kommentarer.  

Hovedpunkterne i beretningen omhandlede vedligehold specielt renovering af tagtrug, tagrender 
og nedløb ved blokken fra nr. 17 – 23, og forsiden af blokken nr. 121 – 131, samt altanen ved nr. 
73.  

Fællescentrets bevilling til renovering af en række meget nedslidte installationer blev omtalt. Det 
være sig ventilation, elevator og pumpebrønd ved Vennerslund. Ejerforeningen var stillet i udsigt 
at skulle betale sin andel på max. 700.000,- kr. Imidlertid er det lykkedes administrationen 
grundet øgede indtægter samt stram planlægning at få opgaverne udført, indenfor Fællescentrets 
eget budget, således at der ikke blev behov for yderligere midler. De sidste renoveringer 
(udskiftning af el-tavle i teknik rum) udføres i løbet af 2017. 

Låsesystem. 53 ejere valgte at tage imod foreningens tilbud om delvis betaling til et nyt og bedre 
låsesystem. 

Parkering. Efter flere års arbejde er det nu lykkedes, at indgå parkeringsaftale med Q-Park. Vi 
håber det vil være til glæde for alle. 

Endelig orienteredes om kystsikring. Den kraftige storm den 4. januar i år betød at vandstanden 
var meget høj – helt op til grusstien ved stranden, idet det efterfølgende kunne konstateres, at der 
var tang på stien. Dialogen med Gentofte kommune fastholdes for at opnå en løsning der på 
arealet ud for Strandlunds Park sikrer, at der ikke sker en ny oversvømmelse.  

Fællescentret fik i 2016 renoveret 20 stole i restauranten ved hjælp af midler fra Inga 
Christensens Fond. 

Endelig oplyste Per Transø hvilke beboere Strandlund har mistet i løbet af 2016. 

Enkelte beboere stillede spørgsmål som blev besvaret. 

Generalforsamlingen godkendte herefter beretningen. 

 

 

3. Forelæggelse af årsregnskab 2016 til godkendelse. 

Eric Tingleff gennemgik årsregnskabet 2016. Der er tale om et fint regnskabsresultat, idet der er 
et overskud på driftsbudgettet på 11 t. kr. Udskiftningen af tagtrug og tagrender er udført 
planmæssigt jfr. Per Transøs beretning, og grundet specielle kloakforhold ved blokken fra 
nummer 17 – 23 blev det ca. 100 t. dyrere end budgetteret. Økonomien er god. Der var ved 
regnskabsafslutningen 1.7 mio. kr. i kassebeholdningen. 

Der blev stillet en række spørgsmål til regnskabet som blev besvaret, hvorefter regnskab 2016 
blev godkendt.  

 

 

 



4. Godkendelse af budget 2017 – 2019 driftsbudget, herunder fastsættelse af hver ejers 
kontingent. 

Eric Tingleff gennemgik det udleverede budget for 2017 og 2018. Budgettet for 2017 blev 
gennemgået, specielt på det afsatte beløb til udvendig vedligeholdelse der i 2017 udgør 715.000,- 
kr. De vil som tidligere nævnt blive anvendt til tag og tagrender, udskiftning af rør, samt 
renovering af altandæk i henhold til den 10-årsplan der er udarbejdet og udleveret. 

Eric beklagede, at der er fejl i note 3 i budgettet, men gjorde det klart, at det ikke har betydning for 
budgettet, idet budgettallene er korrekte. Tallene i note 3 burde have været i overensstemmelse 
med tallene i den udleverede 10- årsplan. 

Budget 2017 og 2018 herunder kontingent for 2017 der er opkrævet siden nytår blev godkendt. 
Det fremgår af budgettet opstillet i et eksempel, hvad fællesudgifterne for en 94m2 bolig går til.  

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 12. 

Per Transø indledte punktet med at udtrykke glæde over samarbejdet i bestyrelsen med bl.a. de 
2 medlemmer der er på valg og gav udtryk for et ønske om at dette samarbejde kan fortsætte. 
Herefter oplyste Per Transø, at der var indkommet forslag fra Grethe Kamper nr. 63 om opstilling 
af 2 beboere Connie Rudebeck nr. 53 og Jytte Carstensen nr. 23 der begge ønsker valg.  

Per nævnte, at der med jobbet som bestyrelsesmedlem følger opgaven om, at stå til rådighed for 
hjælp til beboere der i akut-opståede situationer har brug for hjælp til f.eks. når strømmen svigter 
eller andre problemer opstår uden for administrationens åbningstid. Der var udarbejdet 
stemmesedler til valget, der blev uddelt og afstemning gik i gang. Eric og observatøren Kirsten 
Hansen-Nord fra kollektivbestyrelsen optalte stemmerne der endte således: 

John Torp Andersen nr.81 blev valgt med 40 stemmer 

Connie Rudebeck nr. 53 blev valgt med 20 stemmer 

Arnfred Jørgensen nr. 25 fik 17 stemmer 

Jytte Carstensen nr. 23 fik 12 stemmer 

 

6. Valg af suppleanter. 

Det fremgår af dagsordenen, at Søren Stenz nr. 27 ønsker genvalg, samt at Leif Lysgaard – 
Madsen ønsker valg. På mødet udtrykte Anne Strandkjær nr. 129 at hun ønskede at opstille som 
suppleant. Der blev vedtaget et afstemningsprincip, hvor hver enkelt kandidat blev opstillet en af 
gangen, og stemmerne på vedkommende blev talt op ved håndsoprækning. Resultatet heraf blev, 
at Søren Stenz blev valgt med 35 stemmer 

Leif Lysgaard-Madsen blev valgt med 26 stemmer 

Anne Strandkjær fik 21 stemmer. 

 

7. Valg af revisor. 

Eric gav udtryk for tilfredshed med nuværende Statsautoriserede revisorer RSM Plus der har 
fusioneret og nu hedder Beierholm. Forsamlingen godkendte, at de fortsætter som revision for 
Ejerforeningen.  



 

8. Indkomne forslag. 

Per Transø redegjorde for sagsforløbet vedrørende udskiftning af hegnet til Parken ved 
Strandlunds indkørselsparti, dels at det nuværende hegn, der er råddent og vil kræve udskiftning 
indenfor de næste år. Et nyt tilsvarende træhegn der er et bræt højere, vil beløbe sig til ca. 30 t. 
kr., medens et nyt balustra-hegn (pulverlakeret jern hegn) vil koste 40. t. kr.  

Årsagen til at hegnet ønskes udskiftet er, at der færdes personer, der forcerer nuværende hegn 
og går lige forbi boligerne der ligger der. Det skaber utryghed, specielt set i lyset af muligheder for 
indbrud mv. Tit og ofte er det konstateret hele døgnet. 

Der blev ikke stemt om sagen, da den henhører til Fællescentrets budgetområde og skal 
behandles af bestyrelsen der, men der ønskedes en tilkendegivelse, der må vurderes som 50/50 
for og imod hegnet. 

Herefter drøftedes beskæring af træer/ fældning af træer. Grethe Kamper nr. 63 henledte 
opmærksomheden på at der tidligere er indgået en aftale med Gentofte kommune om vejledning 
og hjælp til vurdering af den slags opgaver. Denne aftale kan opsiges hvis der er ønske herom. 

Eric nævnte, at I så fald vil stillingtagen til disse opgaver ende på Fællescentrets bestyrelses 
bord, idet han som administrator ikke er i stand til at træffe afgørelse om hvilke træer der bør 
beskæres fældes på Strandlund, og gav udtryk for, at der efter hans vurdering ikke vil være 
mange træer tilbage på Strandlund, hvis beboerne hver i sær skulle bestemme om et givent træ 
skal beskæres eller fældes. 

Endelig drøftedes et forslag som Anni Hørning nr. 57 havde fremsendt. Forslaget omhandler 
rensning af overdækningerne på altanerne. Hun mener, at hvis der er flere der går sammen vil 
der kunne opnås en bedre pris for disse arbejder. Hun tilbyder at stille sig til rådighed for at 
undersøge interessen. 

Eric oplyste supplerende, at administrationen mod betaling hidtil har udført disse opgaver ind i 
mellem for beboere i ejerlejlighederne. 

  

9. Eventuelt. 

Der blev stillet en række forskellige spørgsmål, som blev besvaret, herunder etablering af en 
opladeplads til el- biler. Eric henviste til at denne sag netop er blevet behandlet i Fællescentrets 
bestyrelse, og at bestyrelsen der har besluttet, at man ikke for nuværende vil etablere en sådan 
grundet de store omkostninger til dette – set i lyset af at der pt. kun er 1 beboer der har el-bil på 
Strandlund. 

Generalforsamlingen blev hævet kl. 18.00. 

 

Charlottenlund, den 5.maj 2017. 

 

________________________________________________________________________ 

Generalforsamlingens dirigent, Lars Petersen 

 



 

_________________________________________________________________________ 

Bestyrelsesformand, Per Transø 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Referent, Forretningsfører Eric Tingleff 


